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Aktualitások 2017. 10. hó
Az idei év időjárása igen komoly
nyomot hagyott maga után, ami a
csökkent termésmennyiségekben
jelentkezik elsősorban. Sajnos
mind a kukorica, mind pedig a
napraforgó esetében akár 40-50 %-
kal kevesebb termett, mint egy
átlagos évben. Nem ritka a hek-
táronkénti 2-3 tonnás kukorica, va-
lamint az 1-1,5 tonnás napraforgó
termés. Mindemellett meg kell je-
gyezni, hogy mindkét növény ese-
tében vannak kivételek, amelyek
arra utalnak, hogy a fajtaválasztás
nem elhanyagolható tényezője a
termelésnek. A csökkent termés
egyértelmű okozója a hosszú ideig
tartó aszályos időszak, valamint a
hatalmas hőség. Sajnos egyre több
esetben fognak ilyen szélsőséges
időjárási viszonyok előfordulni ré-
giónkban, amire mindenképpen fel
kell készülnünk. Nagyon nagy fi-
gyelmet kell fordítanunk a talaj
nedvesség tartalmának megőrzésé-
re, kerüljük a felesleges talajforga-
tást, talajmozgatást, figyeljünk a
fajtaválasztásra. 
Az őszi vetések elkezdődtek, a
repcék szépen kelnek. A csapadék
eloszlás megfelelően alakul. A ko-
rai és a késői vetések is megkapták
a kellő mennyiségű kelesztő csa-
padékot. A rovarölőszeres csává-
zás újra elérhetővé vált, ennek kö-
vetkeztében a csira- és fiatalkori
kártevők nem jelentenek különös
veszélyt a növény állományra.
Ettől eltekintve folyamatosan fi-
gyelemmel kell kísérni a növények
fejlődését, ha az időjárás enyhe
marad, akkor számíthatunk a rep-
cedarázs álhernyók kártételére. 2-4
normál leveles állapotban érdemes
preventív védekezést beiktatni
(Rapid Cs, Karate Zeon). A ked-
vező időjárás szép repceállomá-
nyokat eredményezett, ezért min-
denképpen be kell tartani a tech-
nológia elemeit, az őszi reguláto-
rozás és gombaölőzés nem marad-
hat el (Folicur Solo, Riza 250
EW). Ezzel egy menetben minden-
képpen védekezzünk rovarok ellen
is (Pyrinex Supreme, Rapid Turbo,
Cyren EC, Nurelle D). Oda kell

figyelni a megfelelő bór pótlásra is
(Omex Bór, Boroplus, Wuxal Bo-
ronmax), érdemes már az őszi idő-
szakban elkezdeni a növények el-
látását. Mivel az egyre hidegebb
éjszakák miatt a tápanyagok tala-
jon keresztüli felvétele gátlódik, a
növényvédelmi beavatkozásokkal
egy menetben mindenképpen ér-
demes lombtrágyákkal pótólni a
relatív tápanyag hiányt. Lehetőleg
magas szulfát ion tartalmú lomb-
trágyával (Fitohorm Turbo Káli-
um). A gyomosodást már ősszel ér-
demes megfékezni, a preemergens
technológiáktól (Nero) jó eredmé-
nyekre számíthatunk a megfelelő
mennyiségű bemosó csapadék kö-
vetkeztében, az állományban al-
kalmazható készítményeket idő-
ben juttassuk ki (4-6 leveles álla-
pot) mivel később, az összeboruló
repcesorok megakadályozzák a
hatóanyag gyomnövényekre ke-
rülését (Salsa, Galera, Ikarus). Az
elmaradt nyári eső miatt a gabona
táblák után igen erős árvakelés ta-
pasztalható, ezt ég ősszel ki kell
kapcsolni, egyszikű írtó készít-
ményekkel (Gallant Super, Pantera
40 EC, Fusilade Forte).
Az őszi gabonák (őszi árpa, őszi
búza) vetései elkezdődtek, az alap-
ban kijuttatott tápanyagmennyi-
ségek jól fognak hasznosulni az
elegendő csapadék következtében.
Enyhe ősz esetén oda kell figyelni
a gabonafutrinka lárvák (csócsár-
ló) károsítására. Ellenük, ha nem
történt rovarölőszeres csávázás,
piretroid hatóanyagú szerekkel
(Decis Mega, Fendona 10 EC,
Karate Zeon) érdemes védekezni.
A beavatkozásokat a napsütéses
délelőtti órákban végezzük el.

Egyre nagyobb jelentősége van az
őszi kalászosok esetében, az őszi
gyomirtásnak (Expert Met). Ezzel
igen hatékonyan ki lehet kapcsolni
a T1-es és T2-es gyomokat (árva-
csalán fajok, tyúkhúr, veronika fé-
lék), amelyek a tavaszi gyomirtá-
sok idejére már nagyon megerő-
södnek, rengetek vizet és tápa-
nyagot elvonva a kultúrnövé-
nyünktől.
Az őszi fokhagymák ültetése is
megkezdődött. Ügyeljünk a meg-
felelő tápanyag ellátásra, hiszen
megfelelő mennyiségű és minősé-
gű termést csak kellő mennyiségű,
szakszerű tápanyagutánpótlással
érhetünk el. Hektáronként min-
denképpen ki kell juttatni az őszi
időszakban 100-130 kg Kálium,
80-90 kg Foszfor, illetve 30-40 kg
Nitrogén hatóanyagot. A további
Kálium és Nitrogén pótlásról a
tavaszi időszakban, fejtrágyázással
kell gondoskodni. A talajlakó
gombák és fonálférgek ellen véde-
kezzünk biológiai készítmények-
kel (Natur Micro, Trifender, Artis),
akár többször is állományban. A
lényeg, hogy a készítményekben
levő biológiailag aktív anyagot
minél előbb a talajba juttassuk
(öntözés, sorközművelés). 
Sajnos az idei évben is jelentkezett
a fokhagyma esetében a viaszos
összeomlás (waxy breakdown)
elnevezésű probléma. A beraktáro-
zott fokhagymákban akár 40-50%-
os kárt okozva, ellehetetlenítve az
eladást. A kórok ebben az esetben
mindenképpen fiziológiás problé-
ma, ami a betakarításkori magas
hőmérséklettel van összefüggés-
ben. A tárolási körülmények (ha-
gyományos kertészcsomós, kalo-

dás ledarabolt, hűtött) nem befo-
lyásolják számottevően a kialaku-
lást, talán a hűtés egy kissé lelas-
sítja a folyamat lezajlását. A jelen-
ség érdekessége, hogy a fokhagy-
ma fejen belül, csak bizonyos ge-
rezdeket érint, oldal irányba nem
terjed tovább. Ebből is látszik,
hogy kórokozó nincs jelen a
szimptóma kialakulásánál. Az őszi
fokhagyma betakarítási idősza-
kában a magas hőmérséklet miatt a
talaj felső 10 cm-es rétege akár 60
0C-os is lehet. Ilyen körülmények
között a viszonylag magas nedves-
ség tartalommal rendelkező hagy-
mafej is átmelegszik és mivel éjjel
sem hűl 25 0C alá a hőmérséklet,
folyamatosan hőhatásnak van ki-
téve. A fokhagyma fejben levő ge-
rezdek mindegyike különálló nö-
vényként viselkedik, ezért más-
ként reagálnak a szélsőséges kö-
rülményekre. Ez a magyarázata
annak, hogy csak egyes gerezdek
szerkezete omlik össze a magas
hőmérséklet következtében. Nö-
vényvédőszeres megoldás nincs a
problémára. Az eddigi megfi-
gyelések azt támasztják alá, hogy a
hagyományos, régóta itt ter-
mesztett fajták kevésbé érzéke-
nyek, mint a nyugat-európai inten-
zív fajták, valamint az is jól lát-
szik, hogy a korábbi, zöld szárral
betakarított hagymákban nem je-
lentkezik nagy mértékben a prob-
léma. Mivel a jelenség igen erősen
összefügg a hagyma egészségi
állapotával, mindenképpen kondi-
cionáljuk a növényt a vegetáció
során olyan készítményekkel, me-
lyek fokozzák a stressztűrést (Me-
gafol, Kendal, Amalgarol,). 

Mitykó SándorZöldkönyves továbbképzés!
A továbbképzés időpontja:

2017. november 24. (péntek)   8.30-tól 16.30-ig.
Művelődési Ház, Ruzsa, Tömörkény tér 1.
Szervező: Márki Anita, tel: 30/537-8891

2017. november 30. (csütörtök) 8.30-tól 16.30-ig. 
Aranyszöm Mórahalom 

Szervező: Knipf Róbert, tel:30/515-6077
A továbbképzésre hozni kell a „zöldkönyves” engedélyt és a

személyigazolványt.

Szaktanácsadók
Csatordai László

Tel.: 06-30/613-7952
Mitykó Sándor

Tel.: 70/328-2825
Márki Anita

Tel.: 30/537-8891
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A Biocont Magyarország Kft. örömmel
ismerteti meg Önöket újdonságával, az
Oro Agri International Ltd által gyártott
Transformer®-rel. A talajok (és mester-
séges termesztőközegek) fizikai állapota,
víz-, tápanyag- és levegőháztartása alap-
vetően befolyásolja a termésünk menyisé-
gét és minőségét. A talaj – a szó szoros
értelmében – a termelésünk alapja.
A Transformer® egy teljesen új, egyedül-
álló készítmény talaj állapotának, vízmeg-
tartó, tápanyagszolgáltató képességének
javításában. A Transformer® a természe-
tes terpének, és növényi eredetű felületak-
tív anyagok olyan kombinációja, amely
rendkívüli módon javítja a talaj szerkeze-
tét, a kapillárisok víz- és levegőháztartá-
sát. Csökken a cserepesedés és rögösödés,
valamint a kapillárisokban megmarad a
magasabb szén-dioxid tartalmú levegő. A
jobb talajszerkezetnek köszönhetően a
csapadék és az öntözővíz mélyebben bejut
a talajba, azt egyenletesebben áztatja át, a
növények jobban tudják hasznosítani. Az
egyenletesebb víz- és levegőellátottság-
nak köszönhetően a talaj mikrobiológiai
egyensúlya is javul. A Transformer®
használatával a növények talajban jelen
lévő és a kijuttatott tápanyagokat is ha-
tékonyabban tudják felvenni, ezzel is nö-
velve a tápanyag-utánpótlás hatékonysá-
gát.

A Transformer® nem csak természetes
talajon, hanem mesterséges termesztőkö-
zegeken (kőzetgyapot, kókuszrost, perlit,
tőzeg, szintetikus anyagok, stb.) is hasz-
nálható. Ezekben az esetekben is egyen-
letesebb lesz a termesztőközegben a víz –
ezzel a tápanyagok - eloszlása, gyorsabb
és könnyebb az újranedvesíthetőség. A
növények erősebb gyökérzetet fejleszte-
nek, a gyökerek az egész termesztőkö-
zeget behálózzák, javul a tápanyag-felvé-
tel, szebb, egészségesebb növényeket,
több és jobb minőségű termést kapunk. Az
erősebb gyökérzet hatékonyabban veszi
fel a vizet és a tápanyagokat, így a fajlagos
víz és a tápanyag-utánpótlás költségei
csökkennek. 
A Transformer® folyékony formulációja
miatt rendkívül könnyen keverhető és
oldódása kiváló. Dózisa magról vetett
kultúrák 5 l/ha, maximum 0,2%-os tö-
ménységben a talajra permetezve vagy be-
öntözve. Palántázott zöldségnövények,
szőlő és gyümölcs ültetvények esetében
két alkalommal 5 l legfeljebb 0,2%-os tö-
ménységben, új telepítés esetén 10 l/ha
dózisban maximum 0,2%-os töménység-
ben. 

Amennyiben a Transformer® felkeltette érdeklődését, to-
vábbi információért forduljon területi szaktanácsadó kol-

légánkhoz. Morva Tamás 0620-958-2040
®A Transformer márkanév és védett logo az Oro Agri

International Ltd. védett márkaneve és szellemi tulajdona. 

Balra a kezeletlen talaj, jobbra a Transformer®-rel kezelt talaj.
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Gyümölcsös telepítésekor az
egyik legfontosabb feladat a
terület tápanyagokkal történő
feltöltése, amit legjobban nagy
mennyiségű szerves anyag ki-
juttatásával tudunk biztosítani.
A másik fontos teendő a cse-
meték jó gyökeresedéséhez
szükséges foszforban gazdag
talajközeg kialakítása. Sok
tapasztalat és kísérlet bizonyít-
ja, hogy a szerves kötésben
kijuttatott foszfor hatékonysá-
ga sokkal jobb, mint az
ásványi eredetű foszfor
hatóanyagoké, melyeket
műtrágya formájában adunk
ki. 
A Baromfi-Coop Kft. Bio-Fer
technológiai javaslata az ül-
tetvények telepítéséhez a kö-
vetkező:
• 2-3 t/ha Bio-Fer Natúr vagy

Bio-Fer Natúr Extra talaj-
ba dolgozva, ültetés előtt.

• 0,3-0,5 kg Bio-Fer Foszfo
Plusz (N:4; P:13,6; K:3) az
ültetőgödörbe bekeverve.

Ez a technológia biztosítja a
szükséges tápanyagokat a
fejlődő növények számára és
egyben nagy mennyiségű szer-
ves anyagot juttat ki, ami javít-
ja a talaj biológiai -, kémiai-,
fizikai állapotát.

A Bio-Fer Foszfo Plusz (N:4;
P:13,6; K:3) termékben a fosz-

for szerves kötésben van jelen
ezért a növény számára folya-
matosan rendelkezésre áll a
könnyen felvehető foszfor így
biztosítva a gyors és intenzív
gyökeresedést, ami a követke-
ző évben lendületesebb és erő-
sebb fejlődést eredményez.
Példaként álljon itt néhány kép
melyet Nyírmadán készítettünk
Poór Miklós ültetvényében.
Az ültetvény talajába, telepítés
előtt 500 q/ha istállótrágyát és
150 kg/ha Micosol PTC-t dol-
goztak be. Ez a kontroll
felület. 
A Bio-Fer Foszfo Plusszal két
dózisban végeztünk kísérletet,

az egyik kezelésben 0,3 kg a
másik kezelésben 0,5 kg
Foszfo Pluszt kevertek be az
ültetőgödrökbe.
A képek jól mutatják a termék
és a technológia hatékony-
ságát.

Baromfi-Coop Kft.
Csorbáné Balla Zsuzsa

Szaktanácsadó

A SIKERES GYÜMÖLCSTELEPÍTÉS ZÁLOGA: BIO-FER FOSZFO PLUSZ
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A gyakran szeszélyes és vál-
tozó időjárásunk mellett
egyetlen megbízható és állandó
tényező vigasztalhatja a nö-
vénytermesztőket, virágokat
nevelőket - a nappali óráink
száma, a természetes fényben
eltölthető időnk. Azonban en-
nek a növényeink által is hasz-
nosuló mennyisége ismét csak
függ az időjárástól ezért el-
mondhatjuk, hogy egy kis ki-
egészítő világítás mindenkép-
pen hasznos kultúrnövényeink
számára. A növényeink szá-
mára viszont gazdaságtalan az
általánosan ismert lámpák, az
emberek számára kifejlesztett
fényforrások használata. A nö-

vényeink teljesen máshogy
„látnak” mint a gondozóik,
más színeket hasznosítanak,
más színek ösztönzik növeke-
désre őket. Éppen ezért a nö-
vények megvilágítására alkal-
mazható, a világon a legismer-
tebb Sylvania GroLux lámpák
fénye számunkra idegen és
furcsa, pedig ez tartalmazza a
legtöbb, a fotoszintézisben
hasznos fénysugárzást. A nö-
vényeink számára a vörös fény
az egyik legideálisabb a kék
mellett, amelyet mi emberek
már szintén nem úgy látunk és
hasznosítunk, mint a növé-
nyeink. A kisebb belmagasságú
növényházakban, palántane-

veldékben, fóliasátrakban a
GroLux fénycsöves változatai
alkalmazhatóak. A teljesen ál-
talános, normál fénycsövek
üzemeltetésére is alkalmas
lámpatestek felhasználhatóak,
csak a megfelelő mechanikai
védettségre kell gondolnunk, a
speciális fényt a bennük hasz-
nált GroLux fénycső nyújtja.
Ezeknek színe optimalizálva
van a fotoszintézishez és igen
magas hatásfokkal működnek a
vörös tartományban. A palánta
nevelésben még fontos lehet
egy speciális változata, amely a
növények legfiatalabb idősza-
kában nyújt megfelelő vilá-
gítást a Britegro, amelynek fo-

toszintetizáló hatása igen ma-
gas, de mélyvörös tartalma
alacsonyabb, így nem okoz ká-
ros megnyúlásokat a palán-
táknál, viszont serkenti az
oldalhajtások fejlődését. Bár-
milyen konstrukcióban is le-
gyen kialakítva pótvilágítá-
sunk, növényeink mindenkép-
pen meghálálják a kiegészítést.
A speciálisan számukra kifej-
lesztett fény vastagabb, erő-
sebb, hosszabb ágakat és jobb
minőséget eredményez. Gyor-
sabb növekedésre és a szezon-
tól eltérő, korábbi vagy későb-
bi termelésre is lehetőséget ad.
Mindezeket az eredményeket
igen energiatakarékos módon,
mert hosszú élettartam mellett
csak a növények által haszno-
sítható színekbe fektet ener-
giát. A Bátori Kert-Plusz Kft.
kínálatában megtalálja az
Önnek legmegfelelőbb Sylva-
nia lámpát.

Info: 
Sztankovics Nikoletta 

70/615-2511 
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Idejében szólunk!8

A Klasmann cég tápkockázó
földkeverékét 2011 tavaszán
mutattuk be a hazai piacon. Az
azóta eltelt több év során szá-
mos kertészetben, többféle
zöldségkultúrában teszteltük a
tőzegkeveréket és kiváló ter-
mesztési eredményeket kap-
tunk paprika, paradicsom, salá-
ta és káposztafélék tápkockás
nevelésénél. 

De mi is az a TS Blocking
Substrate és miben külön-
bözik a többi hagyományos
keveréktől?

Ez a tőzegkeverék 100%-ban

Litvániában bányászott finom
szerkezetű (0-8 mm) fekete
tőzeget tartalmaz amelyhez 14-
16-18 NPK Yara PG mixet és
Mikromixet kevernek. Ennek a
keveréknek pontosan az a sajá-
tossága, hogy nem Németor-
szágban hanem Litvániában
kitermelt fekete tőzeget tartal-
maz. A Litvániában bányászott
fekete tőzeg lazább szerkezetű,

nagyobb a levegőkapacitása és
kedvezőbb körülményeket biz-
tosít a korai gyökeresedéshez.
Más keverékekkel ellentétben
ehhez a fekete tőzeghez nem
szükséges fehér tőzeget ke-
verni az ideális tápkocka föld

eléréséhez. A litvániai fekete
tőzeg ideális szerkezettel ren-
delkezik 2-5 cm-es tápkocka
készítéséhez és tálcás palántan-
eveléshez is.

Könnyű kezelhetőség, jó
kihozatal = gazdaságos
palántanevelés.

A TS Blocking Substrat kev-
eréket Litvániában 3,5 m3-es
Big bálában gyártják amely
ideális bálaméret nem csak a
nagyobb, hanem a közepes és
kisebb kertészetek számára is.
A gyártás során a Klasmann

cég mérnökei gondos figyel-
met fordítanak a bálák meg-
felelő tömöttségére és precíz
csomagolására. Gyakorló ker-
tész partnereink rendszerint
örömmel adják azt a vissza-
jelzést, hogy jobb kihozatallal
zárták a tápkockázást a TS
Blocking Substrattal mint a
versenytársak termékeivel.
Partnereink a Klasmann köze-
gek legfőbb erényének az egy-
ségességet, a kiszámíthatósá-
got és a megbízhatóságot tart-
ják. Ezek mellett kitűnő szer-
kezetük, rendkívüli jó vízház-
tartásuk és gyommentesség
miatt választják a földkev-
erékeinket. Ennek köszön-
hetően a Klasmann terméke
nem csak ideális megoldás táp-
kockák készítéséhez, de gaz-
daságos és költséghatékony
termesztő közeget kínál a
kertészetek számára.

Info: 
Sztankovics Nikoletta 

70/615-2511

Az őszi lemosó permetezésnek
kiemelt szerepe van a moniliás
és tafrinás fertőzések csökken-
tésében, valamint a rezes ke-
zelés az egyetlen hatékony ké-
miai védekezési lehetőség az
őszibarack és a kajszi baktériu-
mos (pseudomonaszos) fer-
tőzésével szemben.

A teljesség igénye nélkül a
gyümölcs kultúrák legfonto-
sabb kórokozói, amelyek fer-
tőzése lemosó permetezéssel
hatékonyan csökkenthető. (dr.

Roszík Péter – dr. Koleva
Roszica 2008):
A rézkészítmények közül a
kórokozók elleni védekezésben
(különösen a baktériumos fer-
tőzésekkel szemben) a réz-
hidroxid készítmények bizo-
nyultak leginkább hatékony-

nak. Biológiai hatékonyság a
megfelelő vízoldhatóságon ala-
pul. (pl.: például a Fungruan
OH 50 WP, Kocide 2000,
Pomuran Réz)

A rézvegyületek közül réz
szulfát vízoldhatósága a leg-
magasabb (432 000 mg/l, túl
gyors), a réz-oxikloridé a
legalacsonyabb (0,00001 mg/l,
túl lassú). A réz hid-roxid old-
hatósága vízben 2,9 mg/l,
amivel elérjük azt a célt, hogy
hosszú időn keresztül elegendő

szabad rézion áll-
jon ellent a kóro-
kozók támadása-
inak. 
Ajánlatos tehát a
lemosó permete-
zésre rézhidroxid
hatóanyagtartalmú
növényvédő-szert
választani.) A for-
galomban lévő
rézhidroxidok fizi-
kai tulajdonságai,
a részecskeméret, a
kristályforma vala-
mint esőállóság
szempolntjából je-
lentős különbsé-
geket mutatnak.

A védekezés hatékonyságát
előnyösen befolyásoló ténye-
zők:
- a nagy felszínérték (a fel-

színérték megmutatja, hogy a

készítmény 1 grammja
mekkora feületet képes be-
fedni)

- esőállósági adalék
- 1-2 mikronos részecskeméret
- hókristályos vagy tűkristá-

lyos szerkezet

Bálint Béla 
Spiess-Urania Chemicals

GmbH 
Magyarországi Fióktelepe

30/789 1682

GYÜMÖCSLTERMESZTÉS: HATÉKONY MEGELŐZÉS ŐSSZEL!

Új, gazdaságos megoldás zöldségpalánták neveléséhez
TS Blocking Substrate


